
  
      REPUBLICA MOLDOVA                                                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 218 

din 13.07.2022   

   

Cu  privire la desfăşurarea procedurilor consultărilor  

publice cu societatea civilă în procesul decizional  

„Cu privire la aprobarea Programului municipal  

de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”    

 
În conformitate cu art.14, alin. (2) lit. p), lit. z1)  din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind adminstraţia publică locală, Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice, Legea nr. 153 din 04.07.2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei, 

Programul Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.107/2022, Ordinul Ministerului Sănătății nr.432 din 11.05.2022 cu privire la 

implimentarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, în baza 

solicitării directorului interimar IMSP ,,Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc””, 

Sofia Alexandru, nr.08-2/383 din 07.06.2022, Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 9/15 din 

28.06.2022 Cu  privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025”, precum și pentru a primi recomandări din partea părților interesate și în 

scopul asigurării informării populației despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal 

Bălți, -             

 

1. Se pune în sarcina Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei 

(Veronica Munteanu): 

1.1 să asigure desfăşurarea procedurilor consultărilor publice cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025”, în perioada de la 14.07.2022 până la 29.09.2022, prin metoda solicitării 

opiniei experților; 

1.2 se numește Viorica Leanco, specialist principal Secția Sănătate din cadrul Direcției 

generale asistență socială, sănătate și protecția familiei persoană responsabilă de desfăşurarea 

procedurilor de consultare publică pe marginea proiectului deciziei sus-menţionate.  

    2. Se aprobă lista părţilor interesate, cu care vor fi desfăşurate consultările publice pe 

marginea proiectului de decizie, conform anexei.  

      3. Se pune în sarcina dnei V. Leanco, persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor 

de consultare publică pe marginea proiectului deciziei sus-menţionate: 

 

Până la 14.07.2022, inclusiv: 

 să plaseze pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți (www.balti.md) anunțul despre 

inițierea elaborării proiectului de decizie; 

 să informeze părțile interesate, conform anexei la prezenta dispoziție, despre inițierea 

elaborării proiectului deciziei.  

 

Până la 14.08.2022, inclusiv: 

 să elaboreze textul iniţial al proiectului de decizie; 

http://www.balti.md/


 să plaseze pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți (www.balti.md) textul inițial al 

proiectului de decizie și anunțul despre organizarea consultării publice; 

 să informeze părțile interesate, conform anexei la prezenta dispoziție, despre organizarea 

consultărilor publice. 

 

Până la 29.09.2022 

 să analizeze recomandările parvenite, să decidă asupra acceptării sau respingerii 

recomandărilor, să îmbunătățească proiectul de decizie, luând în considerație 

recomandările acceptate și să întocmescă sinteza recomandărilor; 

 să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie;  

 să facă publice rezultatele consultării (sinteza recomandărilor, proiectul de decizie 

îmbunătăţit, luînd în considerare recomandările acceptate) prin informarea generală a 

publicului larg şi informarea direcţionată a părţilor interesate, menționate în p.2 din 

prezenta dispoziție; 

 să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luînd în considerare recomandările 

acceptate, și să o prezinte dnei Irina Serdiuc, secretarul Consiliului municipal Bălţi, spre 

examinarea ulterioară a acesteia în cadrul şedinţei Consiliului municipiului Bălți. 

 4. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei Irina Serdiuc, secretarul 

Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălți                                                                           Nicolai GRIGORIȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Anexa nr.1 

                                                                                                               la dispoziția рrimarului 

                                                                                                   nr. 218 din 13.07.2022 

 

LISTA părților interesate                                                                                                                                    

care vor participa la consultările publice cu  societatea civilă în procesul decizional 

„Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză  

pentru anii 2022-2025” 

 

№ Părțile interesate Nume, prenume Domeniul de activitate 

1 Secretarul Consiliului municipal 

Bălți  

Serdiuc Irina Administrația publică locală 

2 Șef Direcția Generală Financiar 

Economică 

Rusu Vera Administrația publică locală 

3  Șef Direcția Juridică Balan Vitalii Administrația publică locală 

4 IMSP ,,Spitalul Clinic Bălți”, 

Departamentul 

Ftiziopneumologie 

Alexandriuc Petru Medicină 

5 IMSP ,,Centrul Medicilor de 

familie municipal Bălți” 

Vatamaniuc Natalia 

 

Medicină 

6 Centrul Sănătate Publică Chișlari Veaceslav Medicină 

7 Comisia consultativă de 

specialitate pentru activități 

economico-financiare 

Craevscaia-

Derenova Cristina 

Președinte 

8 Comisia consultativă de 

specialitate pentru drept și 

disciplină 

Lefter Marcel Secretar 

9 Comisia consultativă de 

specialitate pentru educație, 

protecție socială și sănătate 

publică 

Levcenco Marina Președinte 

10 ONG ,,SMIT” Rucșineanu Pavel Administrator 

11 ONG ,,Speranța Terrei” Rodiucova Feodora Președinte 

12 Uniunea pentru Echitate și 

Sănătate 

Iațco Ala Președinte 
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